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o Instituto do Açúcar
autorisou o embarque
para Joinville, consigna
do a firma H. Jordan, de
600 sacos de açucar re

finado, a 132 cruzeiros.
Para a linha Sul, con

signados a diversas fir
mas foi autorisada a re

messa de 1.186 sacos.

-x-

Devido a lavagem do
carvão pela Cia. Síderur

gica, nos rios Capívary,
Tubarão e Laguna tem
morrido todos os peixes.
Milhares deles tem sido
apanhados boiando a

flor da agua, estando
condenada a existencia
nesses rios se não for
tomada uma providencia.

Fundado em 1919 - TELEfONE N°. 39

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 24 de Março de 1946 Sta. Catarina - N. 1.334

Decrete NOTAS. E
NOTICIAS

sobre
as greves

o governo 'baixou o

decreto sobre as greves
e cujos principais pon
tos são os seguintes:
"Os trabalhadores e

empregadores Interessá
dos, ou suas associacões

- representativas, deverão
notificar o Departamen
to Nacional do Trabalho
ou as Delegacias Regio
nais, da ocorrencia de
dissidio -

capaz de deter
minar cessação coletiva
do trabalho, indicando
seus motivos e as finali
dades pleiteadas".
"A autoridade provi

denciará, dentro de 48
horas, a conciliação",
ouvidas as partes ínte
ressadas, a qual, uma

vez conseguida, "produ
zirá efeitos de sentença
coletiva" "Não haven
do conciliação dentro de
10 días", será o proces
so remetido, em 24 ho
ras. ao Tribunal compe
tente, que tem um pra
zo de 20 dias uteis para

-' decidir sobre o mesmo.-

Pelo decreto, as ativi
dades profissionais são
classificadas em "funda
mentais" e "acessorias".
São fundamentais: "ser

viços de agua, energia,
fontes de energia, ilumi
nação, gás, esgotos; co
municações, transportes,

-r

carga e descarga; nos

estabelecimentos de ven
da ,de utilidades ou ge-

Chegaram a Santos envergonhar de seu no-

400.000 toneladas de tri- .me. Não tem a coragem

go americano. Segundo de seus ideais, limitan

o ca!culo dos tecnicos, do-se a ostentar os seus

sendo de 100.000 o con- métodos. Entretanto, de-

sumo mensal de trigo no vemos reconher que o -x- -x-

Brasil, segue-se que, com comunismo tropical é Depois de terem con- Washington (S.I.H.) - O

outras remessas isoladas. uma agressão estrangei- quistado a gloria de cons- Departamento de Mari

está o país provido des- ra, que nada tem a ver truir o "Spitfire" que nha dos Estados Unidos

se cereal por cinco. me- com a sorte das classes foi uma das mais pode- anunciou que pedirá ao

ses, espaço suficiente pa- trabalhadoras, com os rosas armas de ataque Congresso a aprovação
re regularisar a srtuação. sacrificios e sofrimentos contra os nazistas, os de um plano de rorma-

-0- dos pobres e os deve- tecnicos britanicos vol- ção de unidades de re-

Foi nomeado embaixa- res nacionais de justiça taram suas vistas para serva, de acordo com o

dor americano em Moscou social. O que esse co- um novo tipo de avião qual frotas da ativa e da

o general Walter Smith, munismo de baixas lati- perfeitamente em con- reserva poderiam estar

ex-chefe do estado maior tudes pretende. é servir traste com esse "diabo á postos para a guerra,

do General Eisenhower. a Rússia na sua empre- dos ares", isto é, um gí- em dez dias apenas. O

-0-- sa contra a ordem demo- gantesco aparelho de plano exige uma reser-

Será de 250 milhões crática e a civilização passageiros capaz de de- va organizada de 2�.000
de quilos a safra do al- cristã defendidas vítorío- sempenhar na navega- oficiais e 177.000 homens,

godão este áno no Brasil samen te pelas grandes ção aérea o mesmo pa- tanto das unidades de

-0- nações anglo-saxonicas. pel de relevo que cou- superficie como das uni-

Os jornais de São Pau- Do ponto de vista do be aos primeiros "liners" dades aereas. Unidades

lo relatam a 'baixa dos
-

equilibrio interno, consí- lançados pelos. estaleiros de especialistas inclui

preços dos aurornevels deramos O comunismo para o serviço das gran- riam serviços de íníor

usados. tropical uma molestia be- des rótasmaritimas trans- mações, bombeiros, enge-
O motivo é a entrada nigna, uma especie de oceanicas. A construção nheiros civis, mannten

de veiculos novos, pois diabetes, que convenien- do "Brabazon" o maior ção e defesa portuaria.
só naquela capital ja cir- temente tratada com a avião de passageiros de Um voluntariado, para
culern cerca de 700'auto- insulina da prevenção todo o mundo, cujos vo- completar a reserva or

moveis e 1.000 caminhões policial, até ajuda a vi- os experimentais estão ganísada, também foi

tipo 1946. ver. Realmente a vigi- marcados para .ííns de planejado. Consistiria es-

Os preços dos carros lância que êsse dístur- 1947, com suas t 12 tone- se serviço de 32.000ofi

Ford, tipo 1946, variam bio suscita coibe as im- ladas será sem duvida o cíaís e 170.000 homens.

entre Cr$ 38.200,00 a prudências, os desleixos, mais possante avião co- A força aerea desem-

42.800,00 os de luxo, pos- os abandonos de certos mercial de que se tem penharia papel impor-
to vagão. governos suficientes e noticia. Desenhado de tantissimo, sendo neces-

-0- presunçosos. Basta um forma a atingir uma ve- saria a organização de

Volra-se a falar na pro- olho da policia aberto locidade de cruzeiro de reservas aereas, desti

xima expedição de tres sobre os Joaquins, Cris- 400 quílometros horários, nadas a formar 6.100

import-antes decretos decre- pins e Dulcídíos para será impulsionado por. aviadores navais e do

tos. cujos estudos estão que a sociedade possa um grupo de 8 motores Corpo de Fuzileiros.

CI terminar. fechar os dois olhos e "Bristol". Cada um des- -x-

O primeiro regula as dormir o sono solto. ses motores desenvolve O deputado Barreto Pin-

greves; o segundo o con- -x -- uma potencia de 2.500 to apresentará, dentro de

trole dos preços e o ter- ,O custo de vida de HP, o que dá ao gígan- 72 horas, ao Superior Tri
ceiro sobre lucros extra- 1939 para 1945 aumentou tesco aparelho uma for- bunal Eleitoral, o pedido
ordinarios.· 30% nos Estados Unidos, ça global de 20.000 HP. de cessação dos direitos

Com este ultimo ja fí- 10% na Argentina e 150 -x- politicos ao Partido Co-

cou estabelecido que' o no Brasil. Conquanto seja tre- munista Brasileiro.

lucro das empresas e flr- -x- menda a força da ener- Falando à imprensa, dis-
mas será no maximo de O sr. General Eurico gia atomíca, não se com- se aquele congressista:

15%. Dutra recusou o pedido para ás forças titanicas "Diante das declarações
de exoneração Iormu- da natureza. Por esse ra- do sr. general GO!S Mon

lado pelo snr, Luiz Gal- zão, não há possibilida- teíro, Ministro da Guerra,
lotti do cargo de substi- de de que uma bomba sobre as recentes pala
tuto do Procurador Ge'- atomica, estrategicamen- vras do snr. Luiz Carlos
ral dä Republica, decla- te colocada, produza chu- Prestes, dizendo que to

rando que espera poder va impeça furacões ou marle o partido da Rus- .

continuar com a sua co- influencie, de uma for- sia centra o Brasil, o S.T.

laboração com o mesmo ma ou de outra, as con- E. poderia fechar o p.e,B.,
brilho, competeneía edições atmosfericas - tal ex-oficio. Em todo o ce

dedicação desempenha- é a opinião do dr. F. W. so, como não esperamos

da anteriormente. Reichelderfer, chefe do tal iniciativa, vamos enca-

-x- Bureau Meteorcloglee mlnhar o pedido, funda-

Segundo informações do Departamento. de Co- rnentado na
.

transgressão
símí-otícíaís virão para o mércío dos Estados Uni- dos moldes democratícos

Brasil 100 mil ímigran- dos. da Nação Brasileira.
------------ tes, escolhidos entre tra- As pessoas qne ali- Si o Tribunal não to-

balhadores tecnicos agrí- mentam teorias de como mar conhecimento, apre
colas e industriais, da a força atomica possa I

sentarei o pedido à As
zona ocupada pelos ín- interfertr nas condições sernbléla Constituinte."

gleses e americanos na atmosfericas, não subes- -x-

Alemanha. timam a natureza como Um porta-voz do Minis-
-x - também inventem ideias rerío da Agricultura decla-

Consta que será pedi- elementores e símplífí- rou que' os Prefeitos serão
do o cancelamento do cadas sobre os várias os responsavels pela dís

registo do .Partído Co- fenomenos meteorelogt- trlbulção equitativa da Ia

munista. O snr, General cos, acrescentou o dr. rinha de trigo.
Ministro da Guerra aca-

ba de mandar traduzir e

publicar dispositivos do I
regulamento do exercito
norte-americano no qual
os partidarios do comu

nismo não podem cursar

escolas tecnicas e espe
cialisadas.

que exploram o povo,
majorando preços e des
respeitando' tabelamen
tos de generos de pri
meira necessidade.

neros essenciars á vida
das populações; nos ma

tadouros; na lavoura e

na pecuaria; nos cole

gios, escolas, bancos, far
macias, drogarias, hos

pitais e serviços funera

rios; nas industrias basí
cas ou essenciais á de
fesa nacional. Alem des
tas, o ministro do Tra

balho, poderá, por por
taria, considerar funda
mentais quaisquer outras
atividades. "Acessorias"
são todas as atividades
aí lião compreendidas.

O direito de greve ou

"lockout" só existirá pa
ra as atividades acesso

rias, ainda assim depois
que o processo for ajui
zado, ficando a perda de
salario ou pagamento
durante uma ou outra na

dependencia da decisão

judicial, Os trabalhado
res em atividades essen

CIaIS ficam totalmente

privados do direito de

gréve.
As punições contra as

infrações abrangem: a

perda do emprego, a ocu
pação da empresa, de

tenção de 1 a 6 meses,
multa de 1 a 5 mil cru
zeiros (o dobro na rein

cidencia). cabendo pri
são preventiva. não ha
vendo fiança nem tendo
os recursos efeito sus

pensívo.

Reichelderfer.

ULTIMAS------
.

--NOTICIAS

- O sr. Ministro da violentos apartes de Luiz
Guerra baixou um aviso Carlos Prestes e. seus

mandando desincorporar adeptos.
do serviço ativo todos os Tambem o sr, General
conscritos que tenham Canrobert Pereira, que
mals de 6 mezes de in- foi ministro da guerra no

corporação e- que sejam governo do sr. José Lin
agricultores e voltem a ha res, publicou um mani

sua antiga profissão. festo centra as atitudes
E uma decisão que do sr. Prestes.

vem atender aos reclamos O snr. Gois Monteiro
da falta de braços ne le- declarou que, se estives
voura. se na Rússia, e fizesse as
- Continua a dlscus- declarações que o leeder

são sobre a nova lei de comunista fez contra a

lucros extraordinarios. patria, teria sido postado
Parece fixado em 40% diante do pelotão do fu-

o lucro maximo das fir- iilamento. ceres udenistas, f_oi pro
mas que tenham capital - Afinal, "se não foi curar o snr. Nereu Ra-

. de 100 a 200 mil cruzei- nove manha, a Russia mos com_ quem conferen
ros e. dai, em ordem de- capitulou e propõe-se a ciou longamente.
crecente até 20% aos de colaborar com o Conse- .....:. Está garantida a v'i

ceplral de,1.000 a 5.000 lho de Segurança da torla do CeI. Peron ao

.cru�e!ros. Os paulistas ONU pare preservar a I cargo ,de Presidente da

pleiteiem a base de 5% paz mundial. Argentina, pois ja conse

sobre o t-otal do movi- E' isso que se depreen- guio 142 votos dos 288
mento. .

.
de das ultimas declara- que são precisos.

:-- Os. snrs, Otavio' ções de Stalin. - A Delegação ßrest-

Màngabeíre, chefe da U. Resta agora saber se letra a Conferencia da
D._N. e sen�dor Hemll- tambem está' disposta a Paz, segundo tudo indica
ton Nogueira, tambern respeitar os direitos e li- será constituida dos snrs.

daquele partido politico, berdade de seus visinhos, João Neves Oswaldo

atacaram, em seus dis- com o Irak, Turquia, Ru-. Aranha, Ota�io Manga
cursos de ante-hontem, mania, etc. beira Leão Veloso Raul

violentamente, o Partido - Luiz Carlos Prestes, Fern�ndes e Maced� Soa

Comunista, que quer im- depois das acaloradas res, este ultimo, recebe
plantar-se no Brasil como discussões que ante hon - assim um bilhete azul
quinta-coluna dos ,russos. tem manteve com Otavio para deixar a intervento-
Os oradores receberam Mangabeira e outros pro- ria paulista.

-0-

Em um bem lançado
artigo sobre as ativida
des comunistas, o snr.

J. E. de Macedo Soares,
termina seu artigo de
fundo no "Díarlo Cario
ca" com estas palavras:
"Não somos daqueles

que exageram os peri
gos que corremos dian
te da invasão do comu

nismo tropical. Êsse co

munismo começa por se

MUDAS

-x-

Frutiferas e ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros,Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., et�.
Peçam catalogo Ilustrado

IJEOPOLDO SEIDEL - COI'upáVão ser creados tri
bunais especiais para os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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@1

Banco Popular e Agrícola III Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resiriados e �
Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU :: @) DO

@}

:: . Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul ::
••

:: :: Encontram alivio imediato com o uso do
�

;; ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS
. H � I n C O m p a p a v e l' @5

�epositos com juros- d dispos5ção-(sem limite) retirada livre
.

2% g

� �.. I disposi�ãO conla especial.-(s/Iimite). Depo�ito inlclal e-s 100.000,00 !g .•

P -I I dI! lIogt-eu PI!IoIl!ß1ß
..

•. com retiradas semanais sem avrso ate Cr$ 20.000,00 • . . . . 5% �:: 0I Ofü I:
Dep, inicial Cr$50.000,OO cjretíradas sern. s/aviso e-s 20.000,00 . 4% f:: @' I: �

:: Deposi�os com, ayiso-Ret. di?ria até Cr$.1.000,00 3'/ .. P. retiradas. !H (@ O PEITORALMAIS COl\rrmE�D)O NO BRASIL @5
:: rn/avIso pre.vlo de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 días 6'/.

IE @) "

. @;

ii Dep. a prazo fixo-Por 6. meses 51/2'/.; Por 12 meses6'/.' :: ��t,;\\!IR\�!rn\�!rn\�!r.:\\�!tn\�!tn\�!tn\�!r.:\\�!rn\M\!rn\�!Iâ\I@!rn\I;:\\�

:: Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. ��
:I'SI������������\SI.r

.. Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com rerí- ::
radas semanais sern eviso até Cr$ 1.000,00 5'/. ::

..

Dep. 1imilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep, inicial Cr$ 20.000,00 com

.. retiradas 'de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.
..

.. Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
..

:: retiradas sem avlso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.

::1"
Faz todas as operações banca:rlas, corno sejam: cobranças, descontos,

..

:: passes. deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

11 MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ 111:: Serviço atencioso e, rápido . ::
..

..

••

'\I

�!�I�::::::�:. ::: :::::: :::: :::::::::::::::: ::S! :..::::::g:::��:::::2:f:;::;g::::::::::.;::::::::;m::�:lf3tiin!i

FRIEIRAS,

ESPINHAS, ETC.

I

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,

INFLAMAÇÓES,
COCEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGURL

Leva-se ao conhecimento dos snrs. propríeta
rios de hoteis bars e restauranres que até 50 do cor

rente deverão renever na Delegacia de Ordem Poli

tica e Social as licenças pare funcionamento.

Iaraguä do Sul, 15 de Março de 1946.

O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, usan- OSWALDO BUCH

do da atribuição que lhe confere o art. 12, item III, 2 - Delegado de Policia

do decreto-lei federal nr. 1.202, de 8 de abril de _

1939,

�:r�;���1�e���di�:i�f:�:����:;�:ß1���� rr��;i�iD�'�!��!3�'�.i\.!r..I'I.:I.��n�;�:;;�.I'.I�!.\:.respectiva condução. ii Telefone N' 39 - C. Postal, 19

����:��a���i��::�ãO M a K e ln_Cr$ 50,00 �i TARAGUÀ DO SUL .i.i .i.l.i·.! em casca .i.I.I.!
t d t t o-s 40,00 Santa Catarina
en

e��i:ia��õc��n�rl�sP 8�t ��:�� ASSINATURA ANUAL li Ilil �ou��r����tid��� illl
qUand�rt��. ;e�fç�i����S d�ev;�3:' ��r�o fU��:��I����

e-s 35,00 III111 Engenho illl
�o;:e�ti�d�a �ear�:��� e quatro horas, contadas do

ii
' D�RR T�ERs�oüNtr;;L .!i.: .i.I.I·.� R A U .I.!.!=.:

Paragrafo unico - As frações de período serão li Límítada
contadas como meias dlarlas, não havendo abono ii G�RENTE "11 11 11 II !! ,..

quando inferiores a quatro horas. ii Pauhno Pedri ii !i ii " ii ii

Art 3 - No interior do munlcipio quando o ii ii g :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::: .n
. .. "......

. _ -
.

afastamento do funcionario por maís de seis horas,
.

.

de um distrito pera outro, terá direito somente a _

meia diarla, alem da condução.
Art. 4.' - Este decreto entrará em vigor na da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em

conrrario .

•. COMPRAREI MAIS BARATO _I. Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul em 15 de

Fazendas ft Suspensórios março de 1946.

Chapéos ....-." Sedas

oo�oooooooooooooooo�oooooooooooooooooo
0000000000000000000000000000000000000000

;; .CUIDADO ;;
0000000000000000000000000000000000000000
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��

;�Er;»I'GO"�; I' ..

IJOO P-"9

�OO Não deixe que o teu dinheiro se gaste,

0000 sem saberes .no que o empregastes.

0000
0000
0000

;�
0000 � seja qual for o artigo que necessitares,

0000 nela o encontrarás pelo preço mais ba-

0000
---- rato da . P R A ç A. -,----

0000 JlIIr Não se esqueça __
0000 Chapéus (os melhores); Guarda-chuva

� (idem}; C�se�ir�s; Lin?os; Camisas; Gra
ww vatas, Melas, PIJamas, etc ... etc ... (tudo
�� enfim), é encontrado na CASA TOBIAS, pe-
0000 los preços mais CAMARADAS da praça.

0000 _.-- Concede-se desconlos especiais ---

000000 R. Pres fPitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

Aproveite hem o teu dinheiro, fazendo
----- tuas compras na ----

CASATOBIAS

ONDE

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRUHNS,
J!RAGUÁ DO SUL Rua C�1. Emilio JourdoD, 62

Prefeitura Munic,ipal de

jaraguá do Sul
Decreto N. 74

Delegacia de Policia

Ass. Leonidas C. Herbster
Prefeitu Municipal

,

AGENTES" LO�AIS

A Comercial Ltda.

/liRAQuA DO SUL

Laranjas
Compra-se a partir de 1 de abril

Tratar na fabrica

lndustrlas Reunidas
. Jaraguá S. A.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA "

,

Verrnitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto des Laboratorios Minancora

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO»

Hoje a tarde.a verdadeira "Blitz Krieg"
das equipes do flcarai centre a do Gloria de �oinDHe

,

a· ··· · .. · .. ···· · · .. · ·· .. ···· _· · ·· ·· ··
· · · .. ·· · .. · .. ··· ·· · ·a @í'@ @'i'@ @!@ @'f@

!!·-jiN·ci"IN·õ-ÕSy·n·iATco·MER·C·iõõiic-ÃTAnfNAsjf·il cs�� ���aF����!o p:'o�e
II Fundado em 23 de fevereiro de 1935 =='

l! CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 !!
DEPENDENtlßS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 H
�f�:::n;�á AGENCIA: Jaraguá do Sul 1::::.1.:.Brusque

.

Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

�:��1�has End. Telegraflee "INCa" ::

'::.!::1:::::.1 :I:b�l'r?almI�a���i' =����=���ã.��;�;� !:.Ii:i.:abona em C /Correntes os seguintes huos:

i:::'
:fud;���nga A Disposição, sern avtso, com retiradas livres

2010 :.i:;i:!:.
---,--,�-

.. Jaraguá do Sul pare qualquer importancia "MEDICAÇÃOAUXILIAR

ii joaçaba Com Aviso de 50 dies e retiradas livres ii NO TRATAMENTO DA

I:::=i: JLta:�nuevs��e
de Cr$ 1.000,00 50j.:::.·i::.:::·i,:: SIfILIS"

Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M

ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 FRACOS E AN�MICOS !

ii Orleans' e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% Tomem I

..

::

ii pfratuba Com Aviso de 100 dlas 5% :.;:l:. VINHO CREOSOTADO

II Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%' . S I L V E I R A ••

ii Rio de Janeiro i! l!lpl'6i_U_ 1\3:

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Inc/ustria e Comercio de Santa Catarina SIA.

ii Urussanga HORARIO: -üas 9,30 ás 11,30. e das 14' ás 15 horas

II Videira
/

Aos sábados das 9 às 11 horas

:'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

Proleslara:m • •

Estamos anclosos esperando as 4 horas da

tarde, para assistirmos a maior batalha pebolísrica
dos ultírnos ternpos entre as esquípes acima men

cionadas.
Com certeza todas as duas equipes estão in

teiramente preparadissimas, principalmente a do
Acarai, que não quer ser derrotada na sua cancha,
e, tambem, por ser revanche, este, solicitado por ela.

O publico esportivo Iaraguaense terá hoje, uma
tarde bem divertida, indo no campo do Acarai assts
tr este sensacional encontro.

A equipe laraguaense entrará no gramado as

sim organizada:
Arno, Orestes, Krause, Stahl, Errl, Maba, Arnandus

Ioãoslnho, Justino, Osni, Karsten, (Vitor).

•

05 elementos do Onze Heróis, lendo neste jor
nal a alocução feita sobre eles no número anterior

protestaram contra a frase, "E desta vez parece qu�
o sono é pera sempre!'.

, E com isso encorajaram-se, dizendo se for pos
sivel irão fazer jogos todas as semanas.

fazemos votos.

Não está certo
o Baependi com certeza tambem leu a alocu

ção do numere trazado que dizia que esta varn- nas

"vascas da agonia", e outras cousas. Eles não pro-

testaram, mas sim ... conformaram-se.
'

Assim não està certo?

• • •

Prercmra M1l1Ul1lllCRlDaR die,
Jafag1illá dto §1illR

fa rma cia Nova
de ROBERTO ltI. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARßGu4

@j@� @;.® @)Y@)
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VINHO CREOSOTJ;DO I
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de uma bicicleta idem
275 - Pedro Ribeiro Neto - bras. requer transf

R I.· t D h imp. de sua Guarapeira. idem.

equerlmen OS espac ados 276 - Clara Kienen - bras. requer transf. imp.
de um terreno com a area de 5.000 mt2, idem

277 - Rolando H. Dornbusch - bras. requer

rransí. trnp. de uma bicicleta. idem
248 - Artur Porath - bras. requer rransf, imp. 27R - Fidelís Maurlssens . bras, requer transf.

de uma bicicleta, idem. imp. de um carro de um animal. idem

249 - Julio Bardin - bras. requer transf. imp. 279 _ Angelo Vicenzi _ bras. requer transf. de De ordern do sr, Prefeito Municipal faço publi-

de uma bicicleta. idem um terreno com a area de 11.688 mt2. idem co que até o dia 31 de Março do corrente ano, to-

250 - Vitorio Bortolini =. bras. requer baixa imp. 280 Angelo Vicenzi _ bras. requer transf. imp. dos os proprietarios ou ocupantes de terreno são

de uma bicicleta. idem de um terreno com a area de 24.957 mt2. idem. obrigados,' de acordo com a Lei n. 55 de 24 de

"
251 - Augusto Pereira - bras. requer transf imp. 291 _ Herbert Hass _ bras. requer transf. írnp. junho de 1937 a:

sobre sua casa de Generos alimenticios e Botequim de um terreno com a aree de 28.482 mt2 idem 1. - Roçar as restadas das vias publicas mu

idem. 282 - Alfredo Butzke _ bras. requer transf. írnp. nlcipais na distancia minima de 15 rnetros em am-

252 - ,Mueller & Zahler - requer transf. imp. de terreno com a area de 6.250 mt2. idem bos os lados, não sendo permitida capoeira em al-

um carro industrlal. idem 287 _ Bertoldo Hort ,. bras. requer transf. dos tura superior a 1,50 metros.

255 - Albano Kanzler - bras. requer transr. imp. seus impostos e Industrias e Proflssões de Artefatos 2. - Limpar e carpir as valetas, drenes, ser-

terreno com a area de 5.855 mt2. idem de Madeiras. idem geras, córregos e ribeirões, afim de darem escoa-

254 - Hoeft Filho - bras. requer licença mandar 288' - Industria e Comercio de Madeiras Ltda _
rnento ás agues.

construir meosoleo na sepultura de Alberto Hoeft. firma brasileira requer alvará de licença para esta- 5. - Derrubar as arvores frutíferas, uma vez

idem
. .

belecer-se com Engenho de Serra. idem que prejudiquem a projeção do sol nas estradas.

25.5 Carlos Vasel JUnior - bras. requer Iicen�a 289 _ Paulo Schwarz _ bras. requer transf. imp.
4. - Podar as cercas vivas em uma altura

constru!r um rneosoleo na sepultura de Ela Mana terreno com a area de 222.200 mt2. idem maxima de 1,50 metros.

Vasel, Idem
. . .

290 _ Rudolfo Poerner _ bras. requer trensf. 5. - Lançar no mesmo dia, os detritos e ve-

25!, - Frederico Piske - bras.
.

requer Itcençaj dos im.posto.s. de Ind:..str. ias e profissó:s sobre Gene- getaes da limpeza, para dentro dos terrenos numa

c<;>nstru.lr maosoleo na sepultura de Ema e Gerhardt ros allrnenrlclos e Fabrica de Banha. Idem distancia nunca inferior a 2 merros.

Piske Idem 291 L' S t' It I' t f' A metragem fixa será de 600 metros, por lote
,

�

- UIZ ar I - I a lano requer rans. Imp. f b
'

_

257 - Hugo Eggert - br.as. requer alvara de A- terreno com li area de 125.000 mt2. idem sendo que aPre eilura su vencionara por metro exe-

b�rtura,. I:'ara estabelecer-�e c�m. ca.sa de Generos 292 _ Jorge Schwarz _ bras. requer transf. imp. dente com 20 r,eis, quando de um lado e 40 reis

alimenhclOs e açougue nao diano. Idem terreno com a area de 222.200 mt2. idem quand'ö em ambos os lados.

258 - Artur Eggert - bras. requer licença par.a 293 Reinoldo Dassold _ bras. requer licença Os infratores das disposições acima, serão

estabelecer-se com casa de ferragens, generos all- construir uma casa em alvenaria em sua propl'ieda- multados na importancia de Cr$ 50,00 a 50,00 e

menticios e botequim. idem de. idem
' duplicadas em cada reincidencia, alem da indeniza-

259 -. Guilherme Tomaselli .. bras. requer Iicen- 294 _ Cooperativa Mtxta de Laticinios de Han- ção de -que trata o art. 5, da supra referida Lei.

ça construir uma casa de madeira. idem
.

sa, pOl' seu procurador Carlos Jantsch _ requer transf. Jaraguá do Sul, 1 de Março de 1946

26.0 - Albano Krutsch : bras. requer licença dos impostos, de duas casas sitas a rua Duque de
Verdi francisco Lenzi

constrUir uma casa de mödelra. idem Caxias, um terreno com a area de 16.518 mt2 e um
,Fiscal Geral

.

262 - Germano Pavanello - bras. requer transf, terreno com a area de 9487 mt2. idem
Imp. terreno com � area de 1550 mt2. i<;lem 295 - Manoel Vieira Garcia - bras. requer lic

.

263 - Ma� fiedler - bras. requer lIcença cons- para estabelecer-se com casa de Generos alimenti-

trUIr l!m dep�slto para lenha nos fundos de sua cios e botequim' idem
l

propnedade. Idem
,

296 _ Augusto Braatz - bras. requer licença P.,264 : Alex Barg - bras. requer licença constr. estabelecer-se com um Botequim. idem

�m depOSito para lenha nos fundos de sua propr. 297 _ H. Rego & Cia. - requer transf. imp. re

Idem.
.

lativo uma Farmacia. idem
265 : Remo.Ido Rau - por seus procurad?res - 298 - Arnoldo Westphal - bras. requer fransf.

�equer baixa do Imp. de um automovel partIcular, imp. terreno com a area de 35.735 mt2. idem
Idem

.'
299 - Industria e Comercio Frigu· Ltda. - req.

266 - Paulo �osa. - bras. requer transf. Imp. licença para estabelecer-se com Fazendas a varejo e

sobre sua Guarapelra. Idem Laticinios. E uma filial com fazendas a varejo.
267 - Ewaldo Schmidt - bras. requer baixa do idem

.

imp. d� uma bicicleta. idem 'Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul em 11 de
268 - Jos.é Gadotti - bras. requer transf. imp. março de 1946

de um carro. Idem
269 - José Gadotti - bra8. requer transt. i�p.

de um carro de lavoura. idem
270 - Artur Reif - bras. requer fransf. imp. de

um automovel de aluguel. idem
271 - Kitzberger - bras. requer transf. imp. de

uma bicicleta. idem
272 ,. Rudi Giese - bras. requer transf. imp. de

uma bicicleta, idem. I A
273 - Vidal Ferreira - bras. requer haixa imp.

.'

DIA 20-2-46

José Pereira Lima
Secretario

Vende-se
4 vacas boas, 3 novilhas, um touro, uma leitoa e

4 porquinhos
tratar com o sr. Gustavo Hagedorn - Estrada

Nova • Fundos - Jaraguà do Sul

Prefeitura Municipal de

jaraguä do Sul
Edilal

HOTELJ.Novo
Recentemente instalado com moveis e utensilios

todos novos. O m9is proximo das Estações Fer
roviaria e Rodoviaria. Dirigido pelos proprieta
rios João Rodrigues de Souza e senhora. Cosi

oha especialmente brasileira. Para maior conforto

e comodidade dos Snrs. Viajantes, todas as

camas são providas de excelentes mosquiteiros.

End. Telegrafico: "NOVOTEL"

Telefone n. 57 - Rua Padre franken n 200

JARAGUÃ DO SUL SANTA CATARINA

Chãos para casas�
VENDEM-SE

diversos no perimetro urbano

Informações no escritorio do sr. Fr. fischer
Rua Marechal Deodoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO Segurança Pública
Portaria a, 868/46

................

........ .

Prefeitu ra M lJ
nicipal de

JaraguádoSul
IE�lltal�

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Março arrecada-se na

Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Iaragué do
Sul e ne Intendencia de
Corupá, o imposto sobre
INDUSTRIAS E PRO
FISSOES, relativo a.o 1.
semestre.

Não satisfazendo o pa
gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, sendo então feita a .

cobrança judicialmente.
-

Tesouraria da
'

Prefeitu
ra Municipal de Iaraguä
do Sul, 6 de Março de
1946.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Fundado
1919

CAIXA POSTAL, 19

TELEFOIE •. 19

o secretário de Estado dos Negocios da Se

gurança Publica, no uso das suas atribulções, de
termina ás autoridades policiais que cumpram e fa

çam cumprir,
.

a partir desta data, as seguintes' ins-
trações :

." .

a) - As empresas de, onibus tnter-rnunícípaía
deverão apresentar iI Inspetoria de Veículos e Tran
sito Publico, na Capital, e as Delegacias de Policia,
no interior, äté as 16 horas de cada die, uma rela

ção nominal das passegens vendidas e uma decla

ração numerlca das passegens a venda, refer�ntes
aos veículos de passageiros que devem parrír no

día imediato;
b) - Após as 16 horas de cada dia, deverão

a Inspetoria de Transito Publico, na Capital, e as

Delegacias de Policia, no interior, colher de hora
em hora até o encerramento do expediente de cada
emDresa' inter-snunicipel, a relação de, passegens dis

poniveis, indicando-a a quantos. deseje.m adquirir
passagens, desde que nesse sentido sejam consul
tadas.

Para informações sobre passegens disponiveis
nas linhas de onlbus inter-municipais, na Capital, os

Interessados poderão pedir informações telef?nicas
a Delegacia de Ordem Politica e Social, depois das
14 horas.

,

Publique-se. Dê-se conhecimento aos Delega
dos Regionais, t\uxiliares, Especiais e de Policia.

Secretaria da Segurança Publica, em Floriano-

polis, 14 de março de 1946
'

,

LUCIO CORREA, secretario da Segurança
Publica.

r.v••••••••���=�.
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, ßI�ußS oara fotourofios
selecionado sortimento
Recebeu:· TlP. AVENIDA

@ § 2llb ãlo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
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Religião "MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SfFILIS"

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

sp..ßÃ� Y'RC(/tt
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ESPECIALIDADE

Locais

A SIFIU8 .. APRItSIENTA soa

IN(JU_PORMAIl, TAl. COIIO,
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mel Vinagre
ANIVERSARIO.
Dia 22 transcorreu o

natalicio do �pequeno
Roberto, estimado filhi
nho do snr. Alfredo Keí
ser, leitor desta folha.

É UMA DOENÇA ••A"'__
MUITO ,,",IGCHIA PA"" A FA
",ILlA • PA"" A RAÇA. COMO
UM aoM AUXlUA" NO TRATA
MIINTODbsB .ItA_ """.I!I-O

U •• o

"Deixei de praticar a religião, porque conhe
ci um Padre mau, um apostata, malicioso, muito
nervoso". Na ultima visita procurei mostrar-te o

absurdo desta vã desculpa, deste pretexto futil.
Permita, meu amigo, -que transcreval aqui

as boas respostas do insigne Sardà y Salvary a

esta objeção:
RELIGIÃO BOA .:._ PADRES MAUS.

Si não te fias dos Padres, pelo facto de ha
ver Padres maus, aplica esta logica a outras elas-
ses, e verás o que resulta dai!

•

Entre militares: um capitão perde O direito
de comandar, porque cometeu uma falta con

tra a disciplina! Logo... abaixo os . militares,
fóra com o exercito!

Entre medicos: Conheço um ou outro, mau,
perverso, criminoso! .. ' Logo, fóra com todos os

medicos, com toda medicina!
Um juiz: tornou-se prevaricador; um advo-

gado mostrou-se muito ínteresseíro, v:enal! Logo
1tl��,fiT)ft!I!IIIfrtt.MIfrtt.IlllfiftI.llllfiftl.lIIIfI1tl.!llfitlll1l11111lDfif11.II!fIft�f')abaixo os advogados, íora com a [urísprudencla ! r-

Entre sapateiros, alfaiates, carpinteiros, cosínheí
ros, jornalistas! Quantos ha por este mundo de
Christo, máus, embusteiros, ruins como cobras, ...
Logo. .. (é a tua conclusão) fóra com todos elles,
fóra com os jornaes, fora com as sapatarias, al
faiatarias etc., fóra, fóra! '

E emfim, para abreviar: esses homens, essas
mulheres, benza-os Deus! . .. Quantos delles são

perversos, màus, hipocritas! . .. Logo fora com

toda a humanidade em peso!
Comprehendes agora por onde levas esta tua

conclusão absurda: "Não pratico a Religião, por
que tem 'padres maus",' applicando esta logica a

outras classes.
.

De vez em- quando se dà o' caso de algum
tratante passar-te uma nota falsa de Cr$ 100,00 ou

500,00. E então depois disto tiveste a espertesa
de recusar todas as demais notas? Aposto que
não cometeste este desproposito e nunca disseste:
"Não quero mais saber de tostões, nem. de cru

zeíres, nem de
'

notas, porque ha muitos tostões,
cruseiros, centenarios e notas falsas!

Com certesa havias de recolher cuidadosa
mente todos os centenarios e notas, -persuadído �CJlIIIIIIII_.IIImI�.�.IIll4"'.�.IJlI".�.��.�Vde que embora apareça alguma falsa entre mil, as
999 restantes são boas e de que o dinheiro é coí- _

sa muito boa.
Terminando essa conversa sobre os factos

lamentaveis de padres maus, e sobre o absurdo
da tua conclusão, venho pedir-te o obsequio de

procurar nos livros santos da Biblia uma só pala
vra que prova de salvar tua alma imortal, de �a
rantír a tua felicidade eterna por terem minis
tros de Deus, bons, virtuosos e santos. Exorta
ram-te a crer e a ser bom christão porque Jesus
Christo o havia mandado; e Jesus-Christo é bom,
é Deus. A isto é que deverias ter atendido

Sempre a tua disposição
,O. V.

REGISTO CIVIL.·
No cartório do regis

to civil foram inscritos
os nascimentos seguintes:
Onorio, f. de João Batís
ta Raux; Helena, f. de
Antonio Ramos; Ivo, f.
de Vitorio Koenig; Edla,
f. de Augusto Linde
mann; Osmar, f. de Fíde
lis Maurissens; Ana Ma
ria, f. de André Wasch;
Waldir, f. de José Car
los Gerent; Rosa Aidil, f.
de Vitorio Lazzaris.

.. ElIXlI DE NOGUEIRA It

CONHaICI_ HA .. ANO. 111
V_D&-811 l1:li TODA PARTIE •

FARMACIA

Acaba de receber graudes quantidades
de sementes de hortaliças e tleres. O maior

e o maís variado estoque de todo o rnu

nicipio de Iaraguà em PERFUMARIAS, ho -

meopaties, produtos chimicos, especiali
dades farmaceuticas, nacionais e estran

geiras.
Penicilina em ampolas e brevemente

em comprimidos.
Atende-se serviço diurno e noturno

VENDE-SE a revendedores.

Entrega a domicilio.,
Telefone 49. Avenida Getulio Vargas, 97

Ao lado do Bilhar

No . Sul do Estado

fSCRITORIO AVENID�
Adalberto (Jardoso fiedler

CONTABILIDADE - REPRESENTAÇOES - AGENCIAS
, Caixa Postal, 21 - End Telgr, AVENIDA
CRESCIUM A SANTA CATARINA

(�\\Í\O VIRGe;,) � DA <1'<>-.. Âf
��WETZEt INDUSTRIAL
JOINVfLlE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


